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REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 

 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Brzozowie 

 
 

Podstawa prawna działalności krajoznawczo- turystycznej  

w szkole: 
 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r.  w sprawie określania 

warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływalniach, kąpiących 

się i uprawiających sporty wodne, 

 Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.  

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły  

i placówki krajoznawstwa i turystyki, 

 Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r.  

w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania,  

 Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 luty 1997 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania nadzorowania, 

 Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r.  

w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji 

ruchowej, 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie 

przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, 

 Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach,  

 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach  

i na zorganizowanych terenach narciarskich, 

 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających  

na obszarach wodnych.  
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ROZDZIAŁ I  

Postanowienie wstępne 

 

1. Organizowane przez szkołę wycieczki i imprezy krajoznawczo – turystyczne powinny  

            mieć na celu w szczególności:  

a) Poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury  

i historii, 

b) Poszerzaniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego  

i kulturowego 

c) Wspomaganiu rodziny i szkoły w procesie wychowawczym 

d) Upowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego 

oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody 

e) Podnoszeniu kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej 

f) Upowszechnianiu forma aktywnego wypoczynku 

g) Przeciwdziałaniu patologii społecznej 

2. Wycieczki i imprezy mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych,  

            pozalekcyjnych lub pozaszkolnych. 

3. Wycieczki i imprezy mogą przyjąć następujące formy: 

a) Wycieczki przedmiotowe – inicjowane i organizowane przez nauczycieli  

b) Poszczególnych przedmiotów, zgodnie z programem  nauczania, w ramach zajęć  

   lekcyjnych lub pozalekcyjnych 

c) Wycieczki turystyczno – krajoznawcze – odbywające się w terenie powszechne 

d) Uczęszczanym, nie wymagające od uczestników szczególnego przegotowania 

kondycyjnego i specjalistycznego  

e) Imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak biwaki, rajdy, turnieje, itp., 

f) Imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od 

uczestników przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego 

g) Imprezy naukowo – turystyczne związane z realizacją programu nauczania takie jak 

zielona szkoła, ekologiczna szkoła i zimowa szkoła 

4. Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego planu pracy szkoły oraz 

w przypadku wycieczek przedmiotowych, z nauczycielskich planów dydaktycznych  

5. Wycieczki i imprezy turystyczno – krajoznawcze powinny być organizowane w miarę  

możliwości w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych 

6. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o wycieczce należy przez to rozumieć 

także pozostałe formy turystyki i krajoznawstwa określone w punkcie 3. 
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ROZDZIAŁ II 

Kierownik wycieczki i opiekunowie 

  

1. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form 

krajoznawstwa i turystyki. 

2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez 

dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która: - ukończyła kurs kierowników wycieczek 

szkolnych, - jest instruktorem harcerskim, - posiada uprawnienia przewodnika 

turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota 

wycieczek. 

3. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu kierowników 

obozów wędrownych.  

4. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca 

uprawnienia bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.  

5. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody 

dyrektora szkoły, rodzice uczniów biorących udział w wycieczce. 

6. W przypadku większej niż jeden liczny opiekunów przynajmniej jeden z nich 

powinien  być nauczycielem. 

7. Kierownikiem lub opiekunek uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie 

zagranicznej może być osoba znająca język oby w stopniu umożliwiającym 

porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na 

trasie planowanej wycieczki lub imprezy.  

 

 

ROZDZIAŁ III. 

Obowiązki kierownika wycieczki 

 

 

1. Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki. 

2. Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki 

oraz jej terminowe rozliczenie. 

3. Zapoznanie się z regulaminem wy cieczki oraz z zasadami bezpieczeństwa wszystkich 

jej uczestników. 

4. Zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki praz sprawowaniu nadzoru  

w tym zakresie.  

5. Określenie zadań dla opiekunów realizacji programu oraz zapewnienie opieki  

i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.  

6. Nadzorowanie zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę 

pierwszej pomocy. 

7. Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki.  
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8. Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników. 

9. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.  

10. Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej 

zakończeniu. 

11. Dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, 

oświadczenia itp.) są przechowywane przez kierownika wycieczki do końca roku 

szkolnego. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

Obowiązki opiekuna 

 

1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami 

2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu  

           wycieczki. 

3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów,  

           ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

4. Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych przez kierownika.  

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

       Organizacja wycieczek 

 

1. Dyrektor szkoły wyznacza spośród osób organizujących wycieczkę kierownika  

           wycieczki 

2. Osobą odpowiedzialną za organizacje oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg  

            wycieczki jest kierownik wycieczki. 

3. Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką informuje  

            dyrektora lub upoważnionego wicedyrektora o jej założeniach organizacyjnych.  

4. Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przez jej rozpoczęciem przedstawia  

            dyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.  

5. Dokumentację wycieczki zawiera: 

 Kartę wycieczki z jej harmonogramem i preliminarzem ( w dwóch egzemplarzach), 

 Listę uczestników ( w dwóch egzemplarzach), 

 Pisemne zgody rodziców, 

 Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki, 

a. Rozliczenie wycieczki ( należy przedłożyć w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu  

            wycieczki).  
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6. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor szkoły lub  

           upoważniony wicedyrektor poprzez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników.  

           Podpisane dokumenty są przekazywane kierownikowi wycieczki. 

7. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych  

            obowiązków pracowniczych. 

8. Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań 

           potrzeb uczniów i ich możliwości. 

9. Uczniowie w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie nie mogą brać  

            udziału w wycieczkach.  

10. Udział ucznia w wyciecze ( z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach  

            zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.  

11. Zgodę na wycieczki i imprezy zagraniczne wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu  

            organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa  

i opieki nad uczniami podczas wycieczek 

 

 

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wyciecze sprawuje kierownik i opiekunowie 

grup. Opieka ta ma charakter ciągły.  

2. Opiekunami powinni być nauczyciele i rodzice uczniów. Dyrektor szkoły może 

wyrazić zgodę na wykonywanie obowiązków opiekuna przez inne osoby.  

3. Na wycieczce organizowanej poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez 

korzystania ze środków lokomocji opiekę powinna sprawować co najmniej jedna 

osoba lub grupa 30 uczniów.  

4. Na wycieczce udające się poza teren szkoły przy korzystaniu ze środków lokomocji 

opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.  

5. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków i rezerwatów 

przyrody, oraz leżących powyżej 1000 m.n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie 

przewodnicy turystyczni.  

6. Zabrania się prowadzenie wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 

W razie gwałtowanego załamania się warunków pogodowych ( szczególnie przy 

planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę odwołać.  

7. Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz 

przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan 

liczbowy uczniów.  

8. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach 

bezpieczeństwa i sposobie zachowywanie się w razie nieszczęśliwego wypadku.  
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9. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania 

się po drogach.  

10. Do przewozu młodzieży należy wykorzystać tylko sprawne i dopuszczone do 

przewozu osób pojazdy.  

11. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków.  

12.  W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników 

wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie 

wypadków w szkołach i placówkach publicznych.  

13. Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonych w harmonogramie 

wycieczki miejscu.  

 

ROZDZIAŁ VII 

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa  

i opieki nad uczniami podczas wycieczek 

 

1. Wycieczka autokarowa 

 

 1 opiekun na 15 uczniów ( nie licząc kierowcy i pilota/ przewodnika), 

 Każdy opiekun ma przydzieloną sobie grupę 15 uczniów, 

 Miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie) 

 Przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe 

miejsca siedzenia, 

 Kierowca posiada świadectwo kwalifikacji kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie 

sprawności technicznej autokaru – ważne przez 6 miesięcy, 

 Kierowca może jechać maksymalnie 8 godzin, 

 Autobus musi być oznakowany – przewozy dzieci/ młodzieży 

 Postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na 

oznakowanych parkingach. W czasie postoju zabronić uczestnikom wycieczki 

wchodzenia na jezdnie czy przechodzenia na druga stronę, 

 Po każdej przerwie w podróży należy dopilnować aby przy wsiadaniu i wysiadaniu 

młodzieży włączone były światła awaryjne a następnie, jeszcze przed wyruszeniem 

należy sprawdzić stan liczebności grupy według listy, 

 Obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci i młodzieży w czasie jazdy( nie 

wolno chodzić po autokarze, siedzieć tyłem na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno 

itp.), 

 Należy ustalić gdzie znajdują się : podrę  apteczka  ( jej wyposażenie), gaśnice  

i wyjścia bezpieczeństwa, 

 W razie wątpliwości stanu technicznego autokaru i stanu trzeźwości kierowców 

wezwać Policję ( Tel 997), 
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 Zadaniem kierownika wycieczki jest dopilnowanie czy zostały zabrane bagaże  

i rzeczy osobiste uczestników, czy pozostawiono ład i porządek oraz czy nie dokonano 

uszkodzeń. 

 

 

2. Wycieczka pociągiem (autobusem kursowym lub tramwajem)  

 

 W porozumieniu z kierownikiem pociągu należy zabezpieczyć drzwi w wagonie  

            w którym jedzie młodzież, 

 Jeżeli konieczny jest podział uczestników wycieczki na grupy- należy dokonać      

           wcześniej i ustalić zasady 

 W każdym przedziale powinna znajdować się dorosła osoba, 

 Kierownik wycieczki wsiada pierwszy, rozdziela uczestników i opiekunów   

            w przedziałach, sprawdza listę obecności, 

 Jeden opiekun wsiada ostatni, 

 W czasie jazdy pociągiem uczestnikom nie wolno otwierać okien i wychylać się,  

            należy zachować porządek i czystość, 

 Przy wysiadaniu kolejność odwrotna – pierwszy wysiada opiekun na peronie ustawia   

            młodzież, 

 Kierownik wycieczki wysiada za uczniami sprawdzając stan pozostawionych  

            przedziałów. 

 

 

3. Wycieczka piesza: 

 

 Liczebność grupy : 1 opiekun na 15 uczestników  

 Podczas marszu jeden opiekun prowadzi grupę drugi idzie na końcu, 

 Uczestnicy posiadają ubiór ( a szczególnie buty) odpowiednie do miejsca i warunków 

atmosferycznych, 

 W mieście poruszamy się na chodniku, a poza miastem lewą stroną drogi, pojedynczo 

ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza miastem chodzimy 

wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu, 

 Opiekun powinien posiadać mapę, dobrze by znał teren, 

 Przed wyruszeniem z przed szkoły uczestnicy są poinformowani o zasadach 

poruszania się po drogach i lasach itp. 

 Należy zabrać ze sobą apteczkę pierwszej pomocy.  
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4. Wycieczka w góry: 

 

 Liczebność grupy: 1 opiekun na 10 uczestników, 

 Odpowiedni ubiór: buty sznurowane, kurtka ( ze względu na zmienność pogody oraz 

            spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości) rzeczy osobiste zabieramy  

            w plecaku, 

 Wszyscy uczestnicy wycieczki poruszają się wyłącznie po oznakowanych szlakach  

            turystycznych, 

 Na początku i na końcu kolumny idzie osoba dorosła, 

 Uczestnicy wycieczki ustawieni są w ten sposób, ze na początku ( za przewodnikiem)  

            ustawione są osoby słabsze kondycyjne, a na końcu najsilniejsze, 

 Osoby przebywające w górach obowiązane są do zachowania należytej  

            staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób,  

            a w szczególności:  

a) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia  

i ich przestrzegania;  

b) stosowania się do znaków nakazu i zakazu  

c)  zapoznania się oraz dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności, 

aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody, komunikatu 

lawinowego dla danego obszaru i zastosowania się do zaleceń i ograniczeń 

wynikających z ogłoszonego stopnia zagrożenia lawinowego oraz  

z panujących i przewidywanych warunków atmosferycznych; 

d) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, 

sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;  

e) bezzwłocznego informowania podmiotów uprawnionych do wykonywania 

ratownictwa górskiego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby  

oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ  

na bezpieczeństwo osób. 

 Na terenach powyżej 1000 m.n.p.m. wycieczkę prowadzi przewodnik górski lub  

            przewodnik turystyki górskiej, 

 Wyruszając w góry należy dokładnie zaplanować trasę uwzględniając wiek i płeć  

            uczestników, 

 Na wędrówkę należy wyruszyć wcześnie rano by przed zmrokiem dojść do miejsca  

            noclegu. 

 

5. Wycieczka na obszary wodne 

 

 Uczestnicy wycieczek mogą korzystać z kąpielisk, pływalni tylko w miejscach  

            do tego wyznaczonych i pod kontrolą ratowników oraz 1 opiekun na 15  

            uczestników 
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 Osoby przebywające na obszarach wodnych obowiązane są do zachowania 

            należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób,  

            a w szczególności:  

a)  zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia  

 i ich przestrzegania;  

b) stosowania się do znaków nakazu i zakazu  

c) zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz 

aktualnych warunków atmosferycznych;  

d)  użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego 

technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;  

e) bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych lub podmiotów,  

    o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach  

    nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób 

 Uczestnicy wycieczki muszą zostać zaznajomieni z zasadami bezpiecznego  

            przebywania nad wodą: regulaminem kąpieliska i ogólnymi zasadami dyscypliny. 

 Uczniowie mogą pływać tylko w obrębie strzeżonych kąpielisk i pływalni.  

 Podczas wycieczek zimowych niedopuszczalne jest wchodzenie i urządzanie  

            ślizgawek na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych.  

6. Wycieczka rowerowa. 

 

 Liczebność: 2 opiekunów na grupę 10 -13 uczniów (zgodnie z prawem o ruchu  

           drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób) , 

 Wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową, 

 Prowadzący wycieczkę jedzie na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie  

            pozostali uczniowie, drugi opiekun jedzie na końcu grupy , 

 Tempo jazdy powinno być dostosowane do najsłabszego uczestnika, 

 Odstępy między jadącymi do 5m, 

 Uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim ( nie wolno jechać obok siebie)  

            jak najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego,  

 Opiekun wycieczki posiada apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do ewentualnej  

            naprawy rowerów, także zapasowe dętki, wentyle oraz pompkę, 

 Uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na  

            głowę, 

 Z boku tylnego bagażnika ( z lewej strony)  powinno być przymocowane tzw. Ramię  

            bezpieczeństwa z światłem odblaskowym na końcu. 
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7. Wycieczka zagraniczna: 

 

 Co najmniej jedna osoba: kierownik wycieczki lub opiekun uczniów biorących udział  

            w wyciecze lub na imprezie zagranicznej powinna znać język obcy w stopniu  

            umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach  

           znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy, 

 Kierownik wycieczki powinien odpowiednio wcześniej upewnić się, czy wszyscy  

            uczestnicy wycieczki posiadają ważne dokumenty ( w szczególności paszporty  

            uprawniające do przekraczania granicy państwowej), 

 Należy zawiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny na szkołą podając  

            następujące informacje o wszystkich uczestnikach:  

  - nazwa kraju docelowego 

 - czas pobytu 

 - ramowy program pobytu 

 - imię i nazwisko kierownika i opiekunów 

 - lista uczniów 

 - zgoda rodziców na udział w wycieczce zagranicznej. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Ramowy regulamin wycieczki  

i obowiązki jej uczestników 

 

1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział  

            w wycieczce,  

2. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru  

            wycieczki. 

3. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy  

            bezpieczeństwa.  

4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania programu dnia: godzin, pobudki,  

            posiłków, wycieczek, zajęć rekreacyjno – sportowych, ciszy nocnej, który ogłaszany  

            jest przez kierownika wycieczki w formie ustnej.  

5. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków. 

6. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy. 

7. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność. 

8.  W trakcie trwania wycieczki nie przywiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie  

            przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.  

9. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika  

            wycieczki.  

10. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków  

            krajobrazowych itp. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania  

            regulaminów tych obiektów.  
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11. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.  

12. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki  

           lub opiekuna.  

13. Na wycieczce szkolnej obowiązują procedury postępowania nauczycieli  w sytuacjach  

            zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością.  

14. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu , będą wyciągane konsekwencje zgodnie  

            ze statutem szkoły. 

15. Za wszelkie szkody spowodowane z winy uczestnika w czasie pobytu  

            odpowiedzialność ponosi uczestnik lub jego opiekun prawny.  

 

 

ROZDZIAŁ IX. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach 

            zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazana przez  

            dyrektora. Listę tych uczniów kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego  

            dziennika klasowego. 

2. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się  

            z regulaminem i harmonogramem wycieczki. 

3. Ramowy regulamin wycieczki określony rozdziałem VI lub jego rozszerzenie 

            podpisują wszyscy uczestnicy wycieczki. 

4. Klasowe lub grupowe wyjście poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji  

           w celu realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego  

            regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście, musi uzyskać na nie zgodę  

           dyżurującego wicedyrektora. Wyjście należy odnotować w karcie wyjść znajdującej się  

           w pokoju nauczycielskim oraz w dzienniku lekcyjnym. 

5. Ustalenia pkt 4 nie dotyczą lekcji wychowania fizycznego. 

6. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne  

            przepisy stanowiące prawo. 

 

Załączniki: 

 

Załącznik a – karta wycieczki, 

Załącznik b – wzór listy uczestników wycieczki, 

Załącznik c – wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka  

                              w wycieczce, 

Załącznik d – wzór rozliczenia wycieczki 

Załącznik e – wzór regulaminu  
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Załącznik e       

REGULAMIN WYCIECZKI (wzór) 
Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć 

również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany 

jest: 

a) Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.  

b) Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez pilota, opiekunów, 

przewodników lub kierowców autobusu.  

c) Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna i punktualnie stawiać się w 

miejscach zbiórek.  

d) Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych 

miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.  

e) Traktować z należytym respektem zwiedzane obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.  

f) Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.  

g) W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. 

Przestrzegać godzin ciszy nocnej.  

h) Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach , w których się przebywa.  

i) Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania 

narkotyków i innych środków odurzających. 

j) Wszelkie niedyspozycje należy zgłaszać opiekunowi.  

 

1. Wycieczka jest formą zajęć pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjno - dydaktycznym ,  

             na których obowiązują takie same zasady jak w trakcie zajęć lekcyjnych w szkole. 

2. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów 

bezpieczeństwa,  

             będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania  

             Zachowania.  

 

 W przypadku naruszenia przez ucznia punktu i): 

 wzywa się lekarza (w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie 

udzielenia pomocy medycznej), 

 zawiadamia się o tym fakcie dyrektora szkoły oraz jego rodziców (opiekunów 

prawnych), których zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania ucznia z wycieczki. 

Gdy rodzice (opiekunowie prawni) odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia 

na wycieczce, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do 

dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu 

zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

 
 

Podpis rodzica / Opiekuna prawnego                                          Podpis uczestnika wyjazdu  

 

……………………………………                                       ……………………………………. 


